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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Tylko dla ASów” 

 

§ 1 

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej Programem, jest ASAJ spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. K. Przerwy – Tetmajera 

1, 08 – 110 Siedlce wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000044519, NIP 821–22–27–830, kapitał zakładowy 103.000,- zł zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Program prowadzony jest w okresie od  1.01.2018 do odwołania. 

3. Program może zostać przedłużony lub skrócony przez Organizatora bez podania 

powodów.   

4. Program obejmuje zasięgiem wszystkie filie ASAJ. 

5. Udział w Programie jest dobrowolny.  

 

§ 2 
 

UCZESTNICY 

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla Elektryków będących klientami ASAJ Sp. z o.o. 

zwanych dalej Uczestnikami.  

2. Podmioty – dostawcy - firmy, których asortyment promocyjny bierze udział w 

Programie:  

Ospel S.A. Adres: Główna 128 Wierbka, 42-436 Pilica,  

Legrand Polska Sp. z o.o. Adres: Domaniewska 50, 02-672 Warszawa;  

Elektro-Plast Sp. z o.o. Adres: Rogatka 14, 62-860 Opatówek; 

BestService Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200 lok. 408, 02-486 Warszawa; 

Alpar Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna. Adres: Łuczynów 98, 26-900 Kozienice; 

Cellpack Polska Sp. z o.o. Adres: Matuszewska 14, 03-876 Warszawa; 

AKS Zielonka Skwierczyńscy Spółka Jawna. Adres: Ossów, ul. Gen. Jordan-

Rozwadowskiego 134, 05-230 Kobyłka;  

Spółdzielnia Inwalidów Elektromet. Adres: Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów; 

SIMET S.A. Adres: Aleja Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra 

3.  Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

 
§ 3 

ZASADY PROMOCJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
4. Promocja polega na nagradzaniu Uczestników za zakupy wybranych towarów, grup 

towarów i producentów określonych w załączniku nr 1 do regulaminu akcji zwanego 



 

 2 

dalej asortymentem promocyjnym. 

5. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wyrażenie zgód marketingowych na 

przetwarzanie danych wynikających ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 

133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz zakup asortymentu promocyjnego w okresie 

trwania akcji.  

6. Uczestnik w wyrażając zgodę na uczestnictwo w programie podaje swój adres email oraz 

nr telefonu komórkowego, na który będzie otrzymywał od Organizatora informacje o 

stanie indywidualnego salda w Programie, o przewidzianych nagrodach oraz 

dokumentach księgowych wynikających z uczestnictwa w Programie.  

7. Nagrody w okresie trwania Programu będą się zmieniały w cyklu 2 miesięcznym. 

 

Tabela 1. Progi i nagrody w Programie: 

 

Próg 

zakupowy 

Uczestnika   

Wartość progu 

zakupowego 

klienta netto 

Nagrody 

1 
1 500 Nagrody zdefiniowane w 

okresie promocyjnym 

2 
2 500 Nagrody zdefiniowane w 

okresie promocyjnym 

3 
7 000 Nagrody zdefiniowane w 

okresie promocyjnym 

 

8. Wartość środków kumuluje się Uczestnikowi w okresie czterech miesięcy (Okres 

rozliczeniowy) i może w tym okresie zostać wymieniona na dostępne nagrody, pod 

warunkiem, że wartość środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie 

jest wystarczająca. Po okresie czterech miesięcy konto Uczestnika zostanie wyzerowane. 

Kasowanie punktów nie dotyczy Uczestników, którzy zarejestrowali się w trakcie trwania 

bieżącego Okresu rozliczeniowego. 

9. W każdym momencie trwania akcji Uczestnik może wystąpić do Organizatora o podanie 

salda jego indywidualnego konta.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków akcji w tym przyznawania 

nagród na porównywalne technicznie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przekazywania informacji na temat 

wartości zakupów netto Uczestników, Podmiotom – dostawcom, ale tylko w zakresie 

Podmiotów – dostawców, których sprzedaż dotyczy i którzy uczestniczą w Programie. 

 

§ 4 

 
1. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na pieniądze 

2. Naliczenie Uczestnikowi wartości następuje w momencie zatwierdzenia dokumentu 

handlowego rozumianego jako FS/WZ / FSK/WZK. 
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3. Po wydaniu nagrody saldo Uczestnika jest pomniejszane o wartość progu 1, 2 lub 3 w 

zależności od wybranej nagrody/nagród. 

4. Wydanie nagrody odbywa się na podstawie WZ za 1 zł. 

 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik Programu biorąc udział akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie 

Organizatora, Filiach, u przedstawicieli Handlowych Organizatora oraz na stronie 

www.asaj.pl. 

3. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności 

wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres: 

ASAJ Sp. z o. o, ul. K. Przerwy Tetmajera 1, 08-110 Siedlce najpóźniej w terminie 14 dni 

roboczych od daty transakcji. Niezłożenie reklamacji w podanym terminie oznacza 

zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń. 

4. Reklamacja powinna zawierać firmę/nazwę, adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

wskazanie przyczyn reklamacji.  

5. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator, w terminie 14 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik 

zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 do regulaminu Tylko dla ASów 
 

1.  Asortyment promocyjny Podmiotów-dostawców w Programie Tylko Dla ASów 
• Ospel – Osprzęt elektroinstalacyjny 

• Legrand Polska – Aparatura modułowa 

• Elektroplast Opatówek - Rozdzielnie elektryczne 

• Bestservice – wszystkie oprawy Lumax i Heda 

• Alpar – Osprzęt linii napowietrznych nN 

• Cellpack – Produkty niskiego napięcia 

• Aks Zielonka – Kanały instalacyjne/rurki instalacyjne  

• Elektromet Dzierżoniów – Pełny asortyment w segmencie elektro-osprzętu 

• Simet – Wszystkie produkty z oferty 
 


